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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 25. марта 2021. године, на основу члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Дејану Матићу, одборнику Скупштине Градске општине Земун изабраном на изборима одржаним
21. јуна 2020. године са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу, престао мандат одборника пре истека времена на
које је изабран због поднете писане оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-201/2021-II/22, 25. марта 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 25. марта 2021. године, на основу члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Предрагу Јевремовићу, одборнику Скупштине Градске општине Земун изабраном на изборима одржаним 21. јуна 2020. године са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу, престао мандат одборника пре истека времена на које је изабран подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-210/2021-II/22, 25. марта 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 25. марта 2021. године, на основу члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Сањи Цветковић, одборници Скупштине Градске општине Земун изабраној на изборима одржаним
21. јуна 2020. године са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу, престао мандат одборнице пре истека времена на
које је изабрана подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-211/2021-II/22, 25. марта 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 25. марта 2021. године, на основу члана 47. и члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2021. годину („Службени лист Града Београда”, број 156/20), I – ОПШТИ
ДЕО, члан 1. став 2. мења се и гласи:
„Буџет Градске општине Земун за 2021. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске
имовине (класа 7+8)
741.007.305,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)
741.007.305,00
– буџетска средства
739.863.198,00
– сопствени приход
500.000,00
– донације и трансфери
644.107,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине (класа 4+5)
850.151.724,05
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)
821.181.213,25
– текући буџетски расходи
820.537.106,25
– расходи из сопствених прихода
– расходи из донација и трансфера
644.107,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
28.970.510,80
– текући буџетски издаци
28.470.510,80
– издаци из сопствених прихода
500.000,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
109.144.419,05
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
109.144.419,05
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних
година
109.144.419,05
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
109.144.419,05
Рачун финансирања исказује се у следећим износима:

Нето финансирање
Пренета средства из ранијих година

ОПИС

ИЗНОС
109.144.419,05
109.144.419,05.”
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Члан 2.
У члану 2. износ „81.127.300,00” замењује се износом „109.144.419,05”.
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци за 2021. годину, у укупном износу 28.970.510,80 динара, исказују се у следећем прегледу:
Преглед капиталних пројеката у 2021. години
Р. бр.

Шифра
програма

Назив капиталног пројекта

1

2

Шифра програмске
активности/Пројекта

Конто 3. ниво Конто 4. ниво

Извор

2021 – план

3

4

5

6

7

8

0602

5001

511

5113

01

15.000.000,00

1

Зграде и грађевински објекти – Месна заједница Батајница

2

Зграде и грађевински објекти – Пројектно планирање

0602

5003

511

5114

13

2.000.000,00

3

Остале некретнине и опрема

0602

5003

511

5131

01

6.120.000,00

4

Машине и опрема – административна опрема– пројектор

5

Машине и опрема – административна опрема, рачунарска опрема

0901

4003

512

5122

15

1502,0602

0001,5002

512

5122

01,04

70.510,80
5.780.000,00

укупно: 28.970.510,80

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:
Опис

Економска класификација

1

2

3

7

741.007.305,00

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

I Ребаланс 2021. године

A – TЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

741.007.305,00

1. Порези

71

733.363.198,00

1.1. Порез на зараде

711

377.900.269,00

1.2. Порез на приходе од самосталних делатности

711

12.500.000,00

1.3. Порез на имовину

713

266.462.929,00

1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе

713

15.500.000,00

1.5.Порез на добра и услуге – ЛКТ

714

15.000.000,00

1.6. Накнада за коришћење јавних површина

714

16.000.000,00

1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне средине

714

30.000.000,00

2. Донације и трансфери

73

644.107,00

2.1.Трансфери од других нивоа власти – Трезор Републике – Комесаријат за избеглице и миграције – за исплату трошкова сахране за избегла лица

733

44,107,00

2.2. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града
– за Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права

733

600.000,00

3. Други приходи

74

5.500.000,00

3.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина

742

500.000,00

3.2. Општинске административне таксе

742

1.500.000,00

3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи

742

1.000.000,00

3.4. Приходи од новчаних казни за прекршаје

743

1.000.000,00

3.5. Остали приходи у корист нивоа општине

745

1.500.000,00

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

77

1.500.000,00

4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771

П II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)

1.500.000,00

3

109.144.419,05

7+3

850.151.724,05”

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Опис

Економска класификација

1

2

I Ребаланс 2021. године
3

4

820.291.213,25

1. Расходи за запослене

41

327.333.612,00

1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима

411

263.587.485,00

1.2. Социјални доприноси на терет послодавца

412

44.333.215,00

1.3. Накнаде у натури

413

8.570.000,00

1.4. Социјална давања запосленима

414

5.387.912,00

1.5. Накнаде трошкова за запослене

415

2.425.000,00

1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи

416

3.030.000,00

2. Коришћење роба и услуга

42

373.382.140,55
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3

2.1. Стални трошкови

421

2.2. Трошкови путовања

422

50.023.146,10
200.000,00

2.3. Услуге по уговору

423

88.854.164,74

2.4. Специјализоване услуге

424

30.406.993,01

2.5. Текуће поправке и одржавање

425

190.603.000,00

2.6. Материјал

426

13.294.836.70

3. Пратећи трошкови задуживања

44

50.000,00

3.1. Пратећи трошкови задуживања

444

50.000,00

4.Трансфери осталим нивоима власти

46

11.800.000,00

4.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

7.500.000,00

4.2. Остале дотације и трансфери

465

4.300.000,00

5. Социјална заштита из буџета

47

39.594.107,00

5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

39.594.107,00

6. Остали расходи

48

59.486.353,70

6.1. Дотације невладиним организацијама

481

57.271.353,70

6.2. Порези, обавезне таксе и казне

482

1.950.000,00

6.3. Новчане казне и пенали по решењу суда

483

100.000,00

6.4 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

485

165.000,00

7.Средства резерве

49

9.535.000,00

7.1. Стална резерва

499

200.000,00

7.2. Текућа резерва

499

9.335.000,00

II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

28.970.510,80

1. Основна средства

51

28.970.510,80

1.1. Зграде и грађевински објекти

511

17.000.000,00

1.2. Машине и опрема

512

5.850.510,80

1.3. Остале некретнине и опрема

513

6.120.000,00

УКУПНО

4+5

850.151.724,05”

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

Укупна јавна средства

Структура %

1

2

3

4

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

48.417.456,65

5,70

111

Извршни и законодавни органи

44.743.000,00

5,26

112

Финансијски и фискални послови

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

473

9.535.000,00

1,11

421.102.052,40

49,53

13.596.000,00

1,60

300.000,00

0,04

Туризам

21.308.215,00

2,51

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

10.000.000,00

1,18

610

Становање, урбанизам и просторно планирање

620

Развој заједнице

810
820
950

Образовање које није дефинисано нивоом

960

Помоћне услуге образовању

6.120.000,00

0,72

119.720.000,00

14,08

Услуге рекреације и спорта

50.800.000,00

5,98

Услуге културе

39.550.000,00

4,65

3.500.000,00

0,41

Укупно

61.460.000,00

7,23

850.151.724,05

100,00“

Члан 7.
У члану 8. став 1. износ „9.500.000,00” замењује се износом „9.335.000,00”, а у ставу 2. проценат „1,23%” замењује се процентом „1,26%”.
Члан 8.
Члан 9. II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу 850.151.724,05 динара, а обухватају средства на рачуну извршење буџета
и средства на рачунима за посебне намене, на рачунима индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– општи приходи и примања буџета у износу 739.863.198,00 динара – извор финансирања 01;
– сопствени приходи буџетских корисника у износу 500.000,00 динара – извор финансирања 04;
– трансфери од других нивоа власти у износу 644.107,00 динара – извор финансирања 07;
– процењен нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 88.011.314,92 динара – извор финансирања 13;
– неутрошена средства донација из ранијих година у износу 21.133.104,13 динара – извор финансирања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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Број 21 – 7

Број 21 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

25. март 2021.

25. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 21 – 9
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

25. март 2021.

25. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 21 – 11

Број 21 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

25. март 2021.

25. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 21 – 13

Број 21 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

25. март 2021.

25. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 21 – 15
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Члан 9.
Члан 14. III – 2 – Програмске информације, мења се и
гласи:
„Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9.
став 3. Одлуке, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, и то:
Раздео 1 – СКУПШТИНА
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање
скупштине распоређене су апропријације у укупном износу
13.574.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних
и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног
рада политичких субјеката.
– Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од
850.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
– Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска
сарадња, распоређене су апропријације у износу 100.000,00
динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 – Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101-0002: Функционисање
извршних органа распоређене су апропријације у укупном
износу од 30.219.000,00 динара за трошкове редовног рада
председника и Већа.
Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина распоређене су
апропријације у укупном износу 359.500.782,40 динара за
трошкове редовног рада Управе.
– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу
29.301.000,00 динара за финансирање редовног рада комуналне инспекције.
– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
9.335.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
200.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.
– Пројекат 0602-4001: Обележавање верских празника –
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у
износу од 340.270,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
– Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.
– Пројекат 0602-4003: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
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распоређене су апропријације у износу 700.000,00 динара за
трошкове рада матичара.
– Пројекат 0602-4004 : Ванредне ситуације распоређене
су апропријације у износу 1.000.000,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
– Пројекат 0602-4005: Одржавање сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока распоређене су апропријације у износу 111.600.000,00 динара за
текуће поправке.
– Пројекат 0602-4006: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу
200.000,00 динара за трошкове организације манифестација
за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.
– Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица распоређене су апропријације у износу 3.210.000,00 динара за активности и потребе грађана Земуна а у циљу унапређења
друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања.
– Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 10.00.000,00 динара за
предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
– Пројекат 0602-4009: Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења
распоређене су апропријације у износу 100.000,00 динара за
побољшање услова за коришћење објеката.
– Пројекат 0602-5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су апропријације у
износу 15.000.000,00 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.
– Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у износу
5.250.000,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.
– Пројекат 0602-5003: Развој заједнице распоређене су
апропријације у износу 8.120.000,00 динара за побољшање
услова живота и рада у градској општини Земун, унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане градске општине Земун у складу са законом, Статутом
града, другим прописима Града и Статутом ГО Земун.
– 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у
укупном износу од 20.369.107,00 динара за помоћ посебно
осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале
помоћи социјално угроженом становништву.
– Пројекат 0901-4001: Пројекти по конкурсу у области
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу
21.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката
удружења из области социјалне заштите.
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– Пројекат 0901-4003: Оснаживање ромских породица
у Земуну у сврхе повећања запослености распоређене су
апропријације у износу 2.748.350,00 динара за финансирање
и подршку квалитета услова живота кроз повећање запослености ромских породица.
– Пројекат 0901-4004: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице” распоређене су апропријације у износу 4.300.000,00
динара за финансирање и подстицање развоја различитих
облика самопомоћи и солидарности у заједници.
– 1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно
планирање
– Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног
интереса у одржавању зграда распоређена је апропријација у износу од 6.120.000,00 динара за трошкове одржавања
стамбених заједница на територији општине Земун.
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације распоређена је апропријација у укупном износу од 3.000.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун.
– Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурсу у области културе распоређена је апропријација у износу 13.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката из области културе.
– Пројекат 1201-4003: Информисање распоређене су апропријације у износу 6.400.000,00 динара за финансирање јавног
обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана.
– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима распоређене су апропријације у укупном износу 8.000.000,00 динара
за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у
укупном износу 2.000.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у укупном
износу 2.490.000,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.
– Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и
одржавању спортских објеката распоређена је апропријација у износу 40.800.000,00 динара за изградњу, опремање
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова
за бављење спортом.
– 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање
– Пројекат 2002-4001: Одржавање (осим капиталног)
основних школа распоређене су апропријације у износу
16.300.000,00 динара за текуће поправке у основним школама.
– Пројекат 2002-4002: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености
већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4 km
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од седишта школе распоређена је апропријација у износу
17.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и
њихових пратилаца.
– Пројекат 2002-4003: Превоз ученика на републичка и
међународна та kmичења распоређене су апропријације у
износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
– Пројекат 2002-4004: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у износу 9.300.000,00 динара за
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и
средњим школама на територији Општине и веза са МУПом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у
сарадњи са Саветом Градске општине Земун за безбедност
саобраћаја на путевима.
– Пројекат 2002-4005: Светосавско звонце распоређене
су апропријације у износу 1.000.000,00 динара за набавку
часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.
– Пројекат 2002-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића распоређене су апропријације у износу
18.360.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „ДР
Сима Милошевић”.
– Пројекат 2002-4007: Награђивање ученика, наставника и професора распоређене су апропријације у износу
2.500.000,00 динара за награде ученицима који су освојили
награде на републичким и међународним такмичењима и
носиоцима диплома „Вук Караџић” и награђивање наставника и професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде.
Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање
месних заједница распоређене су апропријације у укупном
износу 11.106.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница.
Глава 3.3 – Туристичко-културни центар Градске општине Земун
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-4004: Сталне манифестације од значаја
за ГО Земун распоређене су апропријације у укупном износу 23.550.000,00 динара за трошкове одржавања сталних
манифестација од значаја за општину Земун.
– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем
туризма распоређене су апропријације у укупном износу
21.208.215,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде.
– Пројекат 1502-4001: Туристичко-културне манифестације распоређене су апропријације у укупно износу
100.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма
у летњем периоду.

Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи:
„Циљеви који се желе постићи коришћењем средства буџета опредељених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:
ПРОГРАМ / Програмска
активност и пројекат
Шифра

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност у
базној 2019.
години

Очекивана
вредност
у 2020.
години

Циљана
вредност
у 2021.
години

Циљана
вредност
2022.
години

Циљана
вредност
2023.
години

3

4

5

6

7

8

9

Назив

1

2

1101

Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Извор 01

Остали
извори

10

11

6.120.000

1. Унапређење
стамбеног положаја грађана

Величина јавног
стамбеног фонда

0

0

0,79%

0,79%

0,79%

Сви извори
12
0

6.120.000
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2

3

4

0001

0

0

20

20

1

1

1

1

1

2. Повећање препознатљивости
туристичко-културне понуде
општине

1. Број сајмова

2

2

1

2

2

1.Повећање
квалитета туристичке понуде и
услуге

1. Проценат буџета
који се користи
за реализацију
програма развоја
туризма

0,56%

2,10%

2,49%

2,49%

12
0

6.120.000

20.808.215

500.000

21.308.215

20.708.215

500.000

21.208.215

2,49%

100.000
2

2

4

5

1. Обухват деце
основним образовањем ( расположиво према полу)

13,919

13.994

13.994

13.994

5,01

1,10

2,05

2,05

6

4

5

5

5

800

700

800

800

800

Пројекат: Превоз
ученика на републичка и међународна
такмичења
1. Подстицај деце
за унапређење
знања и нивоа постигнућа ученика

1. Број плаћених
трошкова превоза
у односу на број
поднетих захтева
школа за превоз
ученика

100%

100%

100%

100%

9.000.000

64.960.000

16.300.000

0

16.300.000

17.000.000

0

17.000.000

500.000

0

500.000

2,05

Пројекат: Превоз деце
и њихових пратилаца
ради похађања предшколског програма на
удаљености већој од 2
km и ученика ОШ на
удаљености већој од 4
km од седишта школе
и децe са сметњама
у развоју без обзира
на удаљеност места
становања од школе
1. Превести децу 1. Број линија
и ученике од куће 2. Број корисника
до школе и назад

55.960.000
13.994

Пројекат: Одржавање
(осим капиталног)
основних школа
1.Побољшање
1. Проценат буџета
услова за боравак за текуће поправке
деце у школским школа
установама

100.000

6

Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

Управа

11

6.120.000

25

Пројекат: Туристичко-културне манифестације

Управа
4003

10

Програмска активност: Управљање
развојем туризма

Управа

4002

9

1. Усвојен Програм
рада Туристичко-културног
центра ГО Земун

1. Потпуни
обухват основним
образовањем и
васпитањем
4001

8

1.Усвојеност и
испуњење циљева
који се односи
на промоцију и
развој туризма
на територији ГО
Земун

Туристичко – култур- 1. Унапређење
1. Број сајмова/
ни центар Земун ГО
и промоција
манифестација
Земун
туристичко-културне понуде
града/ општине
кроз организацију
и реализацију
туристичо – културних манифестација
2002

7

Програм 4: РАЗВОЈ
ТУРИЗМА

Туристичко-културни центар Земун ГО
Земун
4001

6

Програмска активност: Остваривање
јавног интереса у
одржавању зграда
1. Очување и
Број склопљених
унапређење стам- уговор о беспобеног фонда
вратном суфинансирању активности
на инвестиционом
одржавању и унапређењу својства
зграде

1502

5

25. март 2021.

100%

25. март 2021.
1
4004

2

1. Повећање
безбедности деце
за време остваривања образовно
васпитног рада

7

8

9

10

1. Број објеката у
које је уведен видео
надзор и одржавање конективности
видео надзора

20

20

20

20

20

2. Едукација
1. Број школа у кои унапређење
јима је спроведена
безбедности деце едукација
у саобраћају

16

16

16

16

16

1. Очување
традиционалних
вредности и историјског наслеђа
језика, писма и
идентитета српског народа

1. Број школа
којима се часопис
испоручује у односу на укупан број
школа на територији општине

1. Побољшање
1. Проценат буџета
услова боравка
за текуће поправке
деце у предшколским установама

16

16

16

16

3,50

4,40

1,98

1,98

250

250

250

250

2. Број награђених
ученика који су
освојили награде
на републичким и
међународним та
kmичењима

200

280

280

280

280

1. Број награђених наставника и
професора чији
су ученици на
републичким и
међународним та
kmичењима освојили награде

50

120

120

120

120

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
1.Унапређење
положаја грађана
који припадају
угроженим групама обезбеђивањем
мера материјалне
подршке

200

200

2200

2200

1. Унапеђење
заштите сиромашних

9.300.000

1.000.000

0

1.000.000

18.360.000

0

18.360.000

2.500.000

0

2.500.000

28.576.050 19.841.407

48.417.457

2.125.000 18.244.107

20.369.107

2200

Програмска активност
: Јекнократне помоћи и
други облици помоћи
Управа

12

9.000.000

1,98

220

1. Повећање доступности права
и услуга социјалне
заштите

11

300.000

16

1. Подстицај деце 1. Број награђених
за постизање што ученика – носилабољих резултата ца дипломе „Вук
Караџић”

2. Подстицај
наставника и
професора за
постизање што
бољих резултата

0001

6

Пројекат: Награђивање ученика, наставника и професора
Управа

0901

5

Пројекат: Одржавање
( осим капиталног )
дечјих вртића
Управа

4007

4

Пројекат: Светосавско
звонце
Управа

4006

3

Број 21 – 19

Пројекат: Заштита и
безбедност деце
Управа

4005

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Број корисника једнократне
новчане помоћи у
односу на укупан
број грађана

1,000%

0,025%

0,04%

0,04%

0,04%

2. Број корисница једнократне
новчане помоћи у
односу на укупан
број грађана

0,06%

0,025%

0,06%

0,06%

0,06%

1. Број грађана –
корисника других
мера материјалне
подршке (нпр. набавка огрева и сл.)
у односу на укупан
број грађана

0,06%

0,02%

0,031%

0,031%

0,031%

2. Број грађанки –
корисница других
мера материјалне
подршке (нпр. набавка огрева и сл.)
у односу на укупан
број грађана

0,050%

0,02%

0,100%

0,100%

0,100%

Број 21 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

4001

Пројекат : Пројекти
по конкурсу у области
социјалне заштите
Управа

4003

1. Подстицање
рађања уручењем
новогодишње
новчане честитке
мајци прворођене
девојчице и прворођеног дечака

2

1

19

4

2. Број Рома – учесника радионица

30

30

30

1.Подстицање
развоја културе

1. Број грађана у
граду/општини у
односу на укупан
број установа
културе

9

2

10

2.000

2.000

2.000,00

2.000,00

1. Промоција
културног идентитета Земуна

0.011

0.011

0.011

2. Укупан број
посетилаца на
свим културним
догађајима који су
одржани

12.600,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

3. Укупан број
чланова удружења
грађана из области
културе

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1. Број примерака локалних
штампаних медија
кји доприносе
остваривању
општег интереса
у области јавног
информисања

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

2

2

2

2

2

20

30

30

30

30

Пројекат : Пројекти
по конкурсу у области
културе
Управа

1. Подстицање
развоју културе

1. Број објављених
конкурса ГО Земун

1

2

1

1

1. Унапређење
јавног информисања од локалног
значаја

1. Постојање
интернет стране
општине, број
посета интернет
стране и редовно
обезбеђивање
информација на
интернет страни
2. Број издатих
билтена општине
(штампани и електронски)
3. Број конференција за штампу и
других информативних скупова

Проjeкат: Сталне манифестације од значаја
за ГО Земун

21.000.000

1.151.050

1.597.300

2.748.350

4.300.000

0

4.300.000

43.950.000

2.000.000

45.950.000

3.000.000

0

3.000.000

13.000.000

0

13.000.000

4.400.000

2.000.000

6.400.000

1

Пројекат : Информисање
Управа

12
0

2.000,00

0.011

1. Број одржаних
сталних манифестација од значаја
за општину Земун

11

21.000.000
2

0.011

2. Број натписа у
медијима

4004

3

8

Проjeкат: Сталне
манифестације
Управа

4003

1

7

1. Број радионица
са социјалним
радником

1. Помоћ посебно 1. Број корисника
осетљивим групама у заједници

2. Остваривање
јавног интереса из
области информисања

4002

6

Програм 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Управа

4001

Број јавних конкурса у односу на
претходни период

5

Пројекат : Фонд „Мале
Милице Ракић из
Батајнице”
Управа

1201

1. Побољшање
социјално економских услова
живота грађана

4

Пројекат : Оснаживање ромских породица
у Земуну у сврхе повећања запослености
Управа

4004

3

25. март 2021.

1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

4

4

4

4

4

120

400

430

430

450

23.550.000

23.550.000

25. март 2021.
1

2
Управа – Туристичко-културни центар
Земун

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3
1. Промоција
културног идентитета Земуна

4
1. Број одржаних
сталних манифестација од значаја
за општину Земун
2. Број натписа у
медијима

1301

1. Обезбеђење
услова за бављење
спортом свих грађана и грађанки
града/општине

2. Активно партнерство субјеката
омладинске политике у развоју
омладинске политике и спровођењу омладинских
активности, као и
у развоју и спровођењу локалних
политика које се
тичу младих

9

10

6

6

20

20

20

20

20

1. Број спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес у области
спорта

20

20

20

25

30

2. Број спроведених акција, програма и пројеката који
подржавају активно и рекреативно
бављење спортом

25

25

20

25

30

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

1. % укључених
младих у омладинске програме /
пројекте у односу
на укупан број
младих у локалној
заједници

1. Унапређење
подршке локалним спортским
организацијама
преко којих се
остварује јавни
интерес у области
спорта

1. Број посебних
програма спортских организација
финансираних
од стране града/
општине

1

1

1

2.Број годишњих
програма спортских организација
финансираних од
стране Града/Општине

1

1

1

1. Унапређење
предшколског и
школског спорта

1. Број програма
којима се реализују
активности школског спорта
2.Проценат деце
која су укључена у
школска та kmичења у односу на
укупан број деце
3. Број деце
укључен у спортске
активности у односу на укупан број
школске деце

1

1

1

1

1

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

4031

4000

4000

4000

4000

Програмска активност
: Спровођење омладинске политике
Управа

4001

8
6

Програмска активност
: Подршка предшколском и школском
спорту
Управа

0005

7
6

Програмска активност:
Подршка локалним
спортским организацијама преко којих се
остварује јавни интерес у области спорта
Управа

0002

6
6

Програм 14: РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Управа

0001

5

Број 21 – 21

Пројекат: Учешће у
изградњи, опремању и
одржавању спортских
објеката

1. Подршка активном укључивању
младих у различите друштвене
активности

1. Број младих
корисника услуга
мера омладинске
политике
2. Број младих
жена корисника
услуга

1.650

1.700

1.000

1.200

1.400

800

900

600

700

900

11

12

44.490.000

8.800.000

53.290.000

0

8.000.000

8.000.000

2.000.000

0

2.000.000

2.490.000

0

2.490.000

40.000.000

800.000

40.800.000

Број 21 – 22
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

4

Стварање услова 1. Број постојећих
за развој спортско објеката
рекреативних
активности
0602

8
23

9
23

10

0009

Програмска активност: Текућа буџетска
резерва

0010

Програмска активност: Стална буџетска
резерва

4001

Пројекат: Обележавање верских празника
Бадњи дан и Богојављење

12

495.215.933 70.147.119 565.363.052
1. Број донетих
аката органа и
служби града/општине

500

500

500

500

500

314.003.663 45.497.119 359.500.782

1. Функционисање управе

1.Број остварених
услуга градске/
општинске управе
(укупан број
предмета који су у
току, број решења,
дозвола, потврда и
других докумената
издатих физичким
и правним лицима)

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

1. Обезбеђено
задовољавање потреба и
инереса локалног
становништва
деловањем месних
заједница

1.Проценат буџета
града/општине
који се користе за
трошкове и планове рада/ програме
месних заједница

0,97

1,21

1,21

1,21

1,21

2.Степен остварења финансијских
планова месних
заједница

100

100

100

100

100

3.Степен остварења планова рада/
програма месних
заједница

100

100

100

100

100

Програмска активност: Инспекцијски
послови
Управа

11

23

Програмска активност: Функционисање
месних заједница
Управа-Месне заједнице

0006

7
23

Програмска активност: Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина
Управа ГО Земун

0002

6
23

Програм 15: ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. Одрживо
управно и финансијско функционисање града/
општине у складу
са надлежностима
и пословима локалне самоуправе

0001

5

25. март 2021.

1. Квалитетно
1. Број решених
обављање инспек- предмета грађана у
цијских послова односу на број примљених предмета

4800/5000

4800/5000

4600/4980

4700/5010

11.106.000

0

11.106.000

28.301.000

1.000.000

29.301.000

9.335.000

0

9.335.000

200.000

0

200.000

340.270

0

340.270

300.000

0

300.000

4750/5050

Управа

Управа

Управа

4002

1. Неговање
традиционалних
вредности и
очување духовне
културе наслеђа

1. Број позваних
грађана на свечани
обред налагања
бадњака

380

400

5

400

420

2. Број пријављених пливача за
Богојављенски крст

120

240

2

200

250

3. Број пријављених пливачица за
Богојављенски крст

5

4

1

5

6

Пројекат: Награда
„Полицајац и ватрогасац месеца”
Управа

1. Награђивање
најбољих радника
у државним
органима

1. Додела награде
најбољем полицајцу

12

12

12

12

12

2. Додела награде
најбољем ватрогасцу

12

12

12

12

12

25. март 2021.
1

2

4003

Пројекат: Финансирање рада Одсека за
лична стања грађана,
вођење матичних књига и изборна права
Управа

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

1. Задовољавање
потреба грађана
из области личних
стања грађана

2. Вођење управног поступка у
области личних
стања грађана

4004

1. Број издатих
извода из МКР

40.000

50.000

50.000

40.000

40.000

2. Број издатих
извода из МКВ

10.000

11.000

12.000

12.000

12.000

3. Број издатих
извода из МКУ

10.000

12.000

15.000

12.000

12.000

4. Број издатих
уверења о држављанству

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

1. Број уписа у
матичне књиге

8.000

9.000

10.000

9.000

9.000

2. Број обављених
венчања

1.000

1.100

1.000

1.000

1.000

3. Број управних
предмета

1.000

1.300

1.500

1.300

1.300

1. Проценат буџета
1. Последице
ванредних ситуа- за отклањање
ција сведених на последица
најмању меру

0,20

0,13

0,13

0,13

10

11

12

100.000

600.000

700.000

0

1.100.000

1.100.000

0,13

95.000.000 16.600.000 111.600.000

1. Уређени сеоски, 1. Број km уређених путева
пољски и други
некатегорисани
путеви

1. Подизање
свести грађана о
заштити животне
средине и побољшању услова
живљења

1.Унапређење
квалитета живота
грађана Земуна
и оживљавање
активности привредних субјеката
који послују на
територији градске
општине Земун,
институција из
области културе и
уметности и спортских организација.

20,00

10

10

10

10

1. Број пријављених
учесника за најлепши Божићни излог

50

50

50

50

50

2. Број пријављених
учесника за најлепшу цветну алеју

50

50

50

50

50

1.Број издатих
персонализованих
картица

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2. Број привредних
субјеката институција у области
културе и уметности и спортских
организација

30

30

30

30

30

1.Заштита живот- 1. Проценат буџета
не средине
за улагање у заштиту животне средине

0,95

0,05

1,30

1,30

200.000

0

200.000

3.210.000

0

3.210.000

10.000.000

0

10.000.000

100.000

100.000

0

15.000.000

1,30

Пројекат: Текуће
1. Побољшање
поправке и одржавање услова за коризграда и објеката на
шћење објеката
којима ГО има право
коришћења
Управа

5001

9

Пројекат: Заштита
животне средине
Управа

4009

8

Пројекат: Моја земунска картица
Управа

4008

7

Пројекат: Најлепши
Божићни излог и најлепша цветна алеја
Управа

4007

6

Пројекат: Одржавање
сеоских, пољских и
других некатегорисаних
путева, путних прелаза
и саобраћајних површина у јавном коришћењу
унутар блока
Управа

4006

5

Пројекат: Ванредне
ситуације
Управа

4005

4

Број 21 – 23

1. Проценат буџета
за одржавање
објеката

0,01

0,01

0,01

Пројекат: Уређење
објеката на којима ГО
има право коришћења
Управа

15.000.000

1. Очување вредности објеката

1. Проценат буџета
за изградњу и одржавање објеката

10,34

1,39

1,76

1,76

1,76

Број 21 – 24
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1. Побољшање
1. Проценат буџета
услова рада орга- за одржавање и
на ГО Земун
набавку опреме
и нематеријалне
имовине

1.Побољшање
услова живота и
рада у ГО Земун

9

10

2,99

0,96

0,62

0,62

1. Проценат буџета
за улагање у развој
заједнице

6,80

9,80

1,05

1,05

1. Број донетих
аката органа и
служби града/општине

200

260

250

250

1. Очување историјског наслеђа и
традиционалих
верских вредности

10

10

10

10

2. Број усвојених
аката

70

70

70

70

70

1. Број седница
извршних органа

45

45

45

45

45

2. Број усвојених
аката

220

250

230

250

230

2. Промоција на- 1. Додела јавних
учног и културног признања
стваралаштва и
привредног и друштвеног развоја

1

1

1

1

1

800

800

800

800

800

8

8

8

8

8

Пројекат: Међународна и међуопштинска
сарадња
Скупштина

1. Унапређење
сарадње са
збратимљеним
градовима ради
стварања бољег
пословног окружења у општини

1. Број манифестација у којима
учествује ГО

10

10

10

10

10

2. Број учесника

150

150

150

150

150

УКУПНО ПРОГРАМИ

5.250.000

6.120.000

2.000.000

8.120.000

44.743.000

0

44.743.000

13.574.000

0

13.574.000

30.219.000

0

30.219.000

850.000

0

850.000

100.000

0

100.000

260

10

2. Учешће већег броја грађана Земуна

12

3.250.000

1,05

1. Број седница
скупштине

1. Заједничка
литургија и литија
са грађанима

11

2.000.000

0,62

Пројекат: Дан општине и општинска слава
Крстовдан
Скупштина

4002

8

Програмска активност: Функционисање
извршних органа
Председник и Веће ГО 1. ФункциониЗемун
сање извршних
органа

4001

7

Програмска активност: Функционисање
скупштине
Скупштина ГО Земун 1. Функционисање локалне
скупштине

0002

6

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.Ефикасно и
ефективно функционисање органа
политичког система локалне
самоуправе

0001

5

Пројекат: Развој
заједнице
Управа

2101

4

Пројекат: Набавка
опреме и набавка нематријалне имовине
Управа

5003

3

25. март 2021.

739.863.198 110.288.526 850.151.724

Члан 11.
У члану 26. став 1. износ „9.306.000,00” замењује се износом „11.106.000,00”.
Члан 12.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града
Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-202/2021-II/22, 25. марта 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

25. март 2021.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 25. марта 2021. године, на основу члана 2. став 3. Одлуке
о одржавању чистоће („Службени лист Града Београда”, бр.
27/02, 11/05, 6/10 – други пропис, 2/11, 10/11 – други пропис, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17 и 71/19 – други пропис),
Одлуке о утврђивању дела Батајнице, дела Земун Поља и
дела Земуна као посебно насељених места на подручју градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број
156/20) и члана 12. став 1. тачка 12. и члана 16. став 1. тачка
5. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

ОД Л У КУ
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ У ПОСЕБНО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се одржавање чистоће у посебно насељеним местима на подручју градске општине Земун.
Посебно насељеним местима, у смислу ове одлуке, сматрају се: посебно насељено место Угриновци, део Батајнице
– насеље Шангај, део Земун Поља – насеља Алтина и Плави
хоризонти и део Земуна – насеље Војни пут.
Члан 2.
Одржавање чистоће у смислу ове одлуке је:
– сакупљање, одвожење и одлагање смећа и других природних и вештачких отпадака из стамбених, пословних и
других објеката, осим индустријског отпада и опасних материја, (управљање комуналним, инертним и неопасним отпадом) као и чишћење септичких јама;
– одржавање чистоће на јавним површинама – чишћење
јавних површина, одношење и депоновање смећа са јавних
површина и заштита чистоће на јавним површинама и
– одржавање чистоће у двориштима (чишћење и депоновање кућног и стајског смећа, одржавање чистоће нужника), као и одношење кућног смећа на депонију.
Члан 3.
Јавне површине у смислу ове одлуке су:
1. улице са и без застора, коловози и тротоари, путеви,
пролази, прилази, стазе, улични травњаци, одводни јаркови, јавна степеништа, подвожњаци, надвожњаци, паркинг
простори, мостови, тргови, речна корита, улични канали,
изграђене речне и каналске обале (у даљем тексту: површине јавног саобраћаја);
2. аутобуска стајалишта, железничке станице, бензинске
станице;
3. пијаце и други продајни простори;
4. дрвореди, паркови, шуме и друге зелене површине,
гробља;
5. спортски и забавни терени, базени, плаже;
6. неизграђено грађевинско земљиште (плацеви, стоваришта и сл.);
7. површине у кругу просветних, научних, здравствених
и социјалних организација.
Члан 4.
Грађани посебно насељених места, правна лица и предузетници, дужни су да пружају помоћ надлежним органима
и доприносе одржавању чистоће на јавним површинама.
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2. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 5.
О чишћењу јавних површина из члана 3. ове одлуке
старају се непосредни корисници тих површина, односно
правна и физичка лица којима су те површине поверене на
управљање и/или коришћење, уколико за поједине површине није одредбама ове одлуке и посебним прописима другачије уређено.
Члан 6.
Комуналну делатност управљања комуналним, инертним и неопасним отпадом, која укључује спровођење мера
сакупљања, транспорта, третмана и одлагања комуналног
отпада, у складу са одлуком Града Београда, обавља јавно
комунално предузеће које је основао Град Београд за обављање ове комуналне делатности.
Чишћење и прање јавних површина из члана 3. став 1.
тачка 1. ове одлуке обавља јавно комунално предузеће које
је Град Београд основао за обављање ове делатности, према
годишњем програму који доноси уз претходно прибављену
сагласност градоначелника града Београда, а који садржи врсту, обим и динамику радова, услове за њихово извршење и
висину средстава која се обезбеђује у буџету Града Београда.
У случају елементарних непогода и других оправданих
разлога, јавно комунално предузеће из претходног става
дужно је да поступа у складу са посебним захтевима градске општине, уз обезбеђење потребних средстава у буџету
градске општине.
Градска општина Земун послове из става 3. овог члана
може поверити у целини или у одређеном обиму једном или
више предузећа или предузетника.
Јавно комунално предузеће, односно предузеће или предузетник коме су поверени послови из става 3. овог члана
(у даљем тексту: овлашћено предузеће) дужно је да чишћење улица са застором, као и главних површина јавног саобраћаја (паркинг простори, станице и стајалишта), обавља
два пута недељно, а по потреби и чешће, као и да на тим површинама постави корпе за отпатке у потребном броју.
О чишћењу осталих улица без застора, уличних травњака, стаза, пролаза, одводних јаркова, степеништа, простора
између и око објеката и неизграђеног грађевинског земљишта старају се физичка и правна лица власници или корисници објеката и земљишта, односно власници, корисници
и органи управљања објеката и земљишта који се налазе поред тих јавних површина.
Правна и физичка лица власници, корисници и органи
управљања објеката и земљишта (у даљем тексту: корисници објеката), уговором могу пренети на предузеће или предузетника послове чишћења и одвожења смећа и прање јавних површина, изузев површина које припадају или служе
пословним зградама и пословним просторима (стазе, прилази и пролази).
Члан 7.
Чишћење простора испред и око продавница за продају
робе на мало и локала, занатских и услужних делатности,
поред предузећа, обављају и корисници објеката тих пословних просторија.
Корисници објеката су дужни да при објектима које користе поставе контејнере, односно корпе за отпатке у потребном броју и да их уредно празне и одржавају.
Члан 8.
Овлашћено предузеће уклања падавине (снег и лед) са
следећих јавних површина: пешачких прелаза, тротоара ис-
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пред пешачких прелаза и пролаза, јавних степеница, тротоара ширих од пет метара (рачунајући од регулационе линије
објекта) и са уличних сливника.
За уклањање снега и леда са осталих јавних површина из
члана 2. ове одлуке, са тротоара испред, између и око стамбених зграда, кућа, пословних просторија, испред објеката
у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна су правна и физичка лица непосредни
корисници објеката и земљишта – корисници објеката.
3. ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 9.
Пре уласка на јавну површину из члана 2. ове одлуке,
доласком са стоваришта, градилишта, њива и сличних простора, свако моторно и запрежно возило мора се очистити
од блата и друге нечистоће.
Члан 10.
Грање, отпад и други материјал настао приликом кресања дрвореда, уређивања уличних травњака и обављања других сличних послова на јавним површинама, мора
се уклонити одмах по обављеном послу, а јавна површина
очистити.
Члан 11.
Одмах по завршетку сваке спортске и забавне приредбе
управљачи су дужни да уклоне отпатке и нечистоћу са простора око спортских и забавних терена.
Члан 12.
Превоз огрева, грађевинског и другог материјала (земља,
песак, бетонска маса, шљунак, креч, шут, шљака, струготина
и сл.), смећа, отпадака, фекалија и других техничких материја може се вршити само возилима која су за ту сврху подешена тако да се приликом превоза материјал не растура.
Члан 13.
Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе може се вршити на јавним површинама само
онда када за то не постоје друге површине, у ком случају се
истовар и утовар мора обавити брзо и без одлагања.
После сваког истовара и утовара мора се одмах уклонити амбалажа, отпаци и нечистоћа.
Члан 14.
Извођач грађевинских радова ради одржавања и заштите чистоће дужан је да се стара о:
– обезбеђивању земље и другог растреситог материјала
(песак, шљунак, креч и сл.) од расипања, држањем у сандуцима и сл.;
– чишћењу јавне површине испред и око градилишта све
докле допре расути грађевински материјал, блато и друга нечистоћа, отклањању свих насталих оштећења на њој по завршетку радова и довођењу површине у првобитно стање;
– поливању трошног материјала за време рушења да би
се спречило подизање прашине;
– одржавању чистоће на олучњацима и на решеткама
сливника око градилишта;
– обезбеђивању грађевинског материјала и земље од растурања и разношења на јавне површине постављањем грађевинске ограде према улици, односно другој јавној површини и одржавањем ограде у уредном стању;
Под грађевинским радовима у смислу става 1. овог члана
подразумева се изградња, реконструкција, адаптација и рушење објекта, као и рашчишћавање земљишта за изградњу.
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Шут, земља, отпадни грађевински материјал и сл, који
настају приликом извођења грађевинских радова, одлажу
се у посебним контејнерима који се изнајмљују од предузећа, а морају се уклонити и однети на депонију одмах или
најкасније у року од 48 часова од завршетка грађевинских
радова.
Члан 15.
Ради одржавања и заштите чистоће на јавним површинама није дозвољено:
1) бацати папире, опушке и друге отпатке ван посуда за
отпатке, пљувати или на други начин стварати нечистоћу
на јавним површинама;
2) растурати рекламне листиће, објаве и слично, без
одобрења надлежног органа;
3) користити јавне површине за смештај робе, амбалаже и
других ствари, осим када се то врши по посебним прописима;
4) изливати отпадне воде, садржај из септичких јама и
другу нечистоћу на јавне површине или на те површине бацати или на њима држати смеће, земљу, грађевински материјал и сл.;
5) тестерисати или цепати дрва, разбијати угаљ или други материјал;
6) прати путничка, теретна и друга моторна возила на
улицама и јавним површинама;
7) вршити утовар или истовар из возила на местима где
се налазе улични хидранти, шахтови или сливници;
8) поправљати или сервисирати (промена уља и сл.) моторна возила или обављати друге занатске радове на јавним
површинама;
9) избацивати смеће и отпатке из путничких и теретних
возила;
10) бацати у контејнере или пластичне кесе отпад и материјале опасне по живот и здравље људи;
11) пуштање стоке – свиња, живине и других домаћих
животиња на јавне површине;
12) затрпавање угинуле стоке, домаћих животиња и живине, осим на сточном гробљу.
4. ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 16.
О депоновању смећа са јавних површина стара се овлашћено предузеће.
Депоновање смећа врши се на депонијама које се одређују урбанистичким плановима.
Члан 17.
Депоновање смећа са јавних површина из ове одлуке
врше грађани, односно физичка и правна лица-корисници
објеката, а преко овлашћеног предузећа.
Смеће са јавних површина одлаже се на начин и местима одређеним актом овлашћеног предузећа коме је поверено одвожење смећа на депонију.
Члан 18.
Здравствене установе су дужне да спаљују сав септички
(заразни) материјал, на начин и под посебним условима, односно да поступају са њим на други прописан начин.
Овај материјал не сме се бацати у судове за кућно смеће,
нити у корпе за отпатке постављене на јавним површинама.
Члан 19.
У корпе за отпатке и судове за скупљање смећа који су
постављени на јавним површинама забрањено је бацати
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жар или сипати воду или другу течност или бацати отпатке индустријске или занатске делатности, земљу, шљунак,
шут, бетонске отпатке и сл. као и материје опасне по живот
и здравље људи.
Члан 20.
Приликом преношења смећа и отпадака, корисници
објеката и овлашћено предузеће дужни су да обезбеде да се
смеће не расипа по јавним површинама или одлаже на места која нису одређена за депоновање смећа.
5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ДВОРИШТИМА
Члан 21.
Власници и корисници породичних стамбених зграда
и објеката дужни су да одржавају чистоћу и редовно чисте
септичке јаме у својим двориштима.
Члан 22.
Кућно смеће и други материјал власници и корисници
објеката из члана 21. ове одлуке могу односити на депоније
смећа сами или преко предузетника, односно овлашћеног
предузећа, или депоновати у јаме за смеће, које се спаљивањем може користити као гнојиво за баште и друго.
Напуњене јаме за смеће обавезно се затрпавају земљом
и прскају кречним млеком.
Члан 23.
Стајско ђубре мора се депоновати на посебно заклоњеном месту у економском дворишту удаљеном најмање 15
метара од стамбеног објекта, а 20 метара од чесме или бунара.
Стајско ђубре се мора редовно расипати у баште или износити ван насељеног места.
Члан 24.
Нужници се морају одржавати у чистом и исправном
стању, а септичке јаме повремено празнити, водећи рачуна
при том да се фекалије не расипају.
Члан 25.
Власници и корисници породичних стамбених зграда,
пословних зграда и других објеката дужни су да испред и
поред својих објеката, њива, неизграђеног грађевинског
земљишта и сл, прочишћавају и уредно одржавају одводне
јаркове.
Члан 26.
Градска општина Земун може, у посебним случајевима,
за чишћење септичких јама и друге послове ангажовати
предузеће надлежно за те послове, у складу са одлуком о
буџету и планом јавних набавки за текућу годину.
О посебним случајевима ангажовања предузећа из претходног става одлучује радно тело које именује председник
Градске општине Земун.
6. НАДЗОР
Члан 27.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, као и над обављањем комуналне делатности, врши организациона јединица
Управе Градске општине Земун надлежна за послове комуналне инспекције, ако поједини послови тог надзора нису
посебним прописима стављени у надлежност другог органа.
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Комунални инспектор у вршењу послова надзора сарађује са грађанима, предузетницима, месним заједницама, предузећима, установама и другим органима и организацијама.
Грађани, предузетници, месне заједнице, предузећа,
установе и други органи и организације дужни су да комуналном инспектору омогуће несметано обављање послова,
ставе на увид потребна документа и да, у року који одреди
инспектор, доставе потребне податке.
У поступку вршења инспекцијског надзора комунални
инспектор може да саслуша и узме изјаве од одговорних
и заинтересованих лица и сведока, а у складу са посебним
прописима може користити услуге стручних организација.
7. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Новчаном казном од 100.000 динара, казниће се за прекршај предузеће, односно друго правно лице, новчаном казном од 10.000 динара казниће се одговорно лице у правном
лицу, односно физичко лице, док ће се предузетник казнити новчаном казном од 50.000 динара, ако:
1. не очисти јавну површину о којој се стара или је очисти у време и на начин противно одредбама чл. 7, 8. и 15.
ове одлуке и депонује смеће ван депоније смећа (члан 23.);
2. не уклони падавине (снег и лед) са јавних површина –
пешачких прелаза, тротоара испред пешачких прелаза, јавних степеница, тротоара ширих од пет метара, рачунајући
од регулационе линије објекта, као и са уличних сливника
(члан 8.);
3. не очисти од блата и других нечистоћа моторно или
запрежно возило пре уласка на јавну површину из члана 2.
ове одлуке (члан 9.);
4. баца папире, опушке и друге отпатке ван посуде за
отпатке, пљује или на други начин ствара нечистоћу на јавним површинама (члан 15. тачка 1.);
5. растура рекламне листиће, објаве и слично, без одобрења надлежног органа (члан 15. тачка 2.);
6. тестерише и цепа дрва, разбија угаљ или други материјал на јавној површини (члан 15. тачка 5.);
7. пере путничка, теретна или друга моторна возила на
улицама и другим јавним површинама (члан 15. тачка 6.);
8. врши утовар или истовар робе из возила на коловозу,
местима на којима се налазе улични хидранти, шахтови или
сливници (члан 15.тачка 7.);
9. врши поправку или сервисирање моторног возила
или обавља друге занатске радове на јавним површинама
(члан 15. тачка 8.);
10. избацује смеће и отпатке из путничких и теретних
возила (члан 15. тачка 9.);
11. оставља нерегистрована или хаварисана возила и
прикључна возила, прикључну опрему, агрегате, пољопривредне машине, камп опрему, камп кућице и камп возила
на коловозу, тротоару и другим јавним површинама (члан
15. тачка 10.);
12. пушта стоку и друге домаће животиње на јавну површину (члан 15. тачка 11);
13. врши затрпавање стоке, живине и осталих домаћих
животиња ван сточног гробља (члан 15. тачка 12.);
14. врши истовар грађевинског материјала и депонује га
на јавним површинама без одобрења надлежног органа;
15. извођач грађевинских радова не стара се о заштити
чистоће из члана 14. ове одлуке;
16. излива отпадне воде, садржај из септичких јама и
других нечистоћа на јавне површине или на те површине
баца или на њима држи смеће, земљу, грађевински материјал и слично.
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За новчану казну из става 1. овог члана комунални инспектор на лицу места издаје прекршајни налог у складу са
законом.
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако приликом кресања дрвореда, уређивања уличних трављака као и приликом вршења других
сличних послова на јавним површинама, материјал и отпатке одмах не уклони и јавну површину не очисти.
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај предузеће, односно друго правно лице, новчаном казном од 10.000 динара казниће се одговорно лице у правном
лицу, односно физичко лице, док ће се предузетник казнити новчаном казном од 50.000 динара, ако превози огревни
и грађевински и други материјал (земљу, песак, бетонску
масу, шљунак, креч, шут, шљаку, струготине и сл. смеће, отпатке, фекалије) возилима која за ту сврху нису подешена,
па се приликом превоза материјал расипа.
Члан 29.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о одржавању чистоће у посебно насељеном месту Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 19/03,
16/04, 10/05 и 45/09).
Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда’’.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-204/2021-II/22, 25. марта 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 25. марта 2021. године, на основу члана 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испрaвка др. закона, 83/05 –
исправка др. закона), члана 26. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и члана
16. став 1. тачка 6. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и
156/20), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Туристичко-културног центра
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
бр. 89/17 и 77/19), у члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Скупштина Градске општине Земун даје сагласност на
Статут Туристичко-културног центра, а Веће Градске општине Земун даје сагласност на годишњи програм рада са
финансијским планом, програме туристичко-информативне и промотивне делатности и разматра извештаје о раду
Туристичко-културног центра.”
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун остају неизмењене.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-205/2021-II/22, 25. марта 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 25. марта 2021. године, на основу члана 16. став 1. тачка
13. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 11.
став 1. Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
бр. 89/17 и 77/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Туристичко-културног центра Градске општине Земун, број
02-45, коју је донео Управни одбор Туристичко-културног
центра Градске општине Земун на седници одржаној 22. јануара 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-206/2021-II/22, 25. марта 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 6. новембра 2020. године, разматрајући предлог
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац по одлуци НО бр. LX-2/2020 од 26. октобра
2020. године, на основу члана 24 тачке 25 Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), а имајући
у виду одредбе члана 69. става 1. тачке 9. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19),
члана 29. става 1. тачке 11. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 103/16), и члана 34. става 1. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у
граду Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 43/07,
2/11, 29/14, 19/17, 26/19, 101/19 и 65/20), донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ МАШИНСКОГ ДЕЛА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ 2020/2021.
ГОДИНЕ
1. Скупштина Градске општине Обреновац је сагласна
са предлогом Надзорног одбора Јавног комуналног преду-
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зећа „Топловод” Обреновац датим одлуком НО LX-2/2020
од 26. октобра 2020. године и одобрава овом предузећу да
и у грејној сезони 2020/2021. године настави одржавање машинског дела кућних грејних инсталација које се налазе у
топлотним подстаницама, односно предајним станицама у
исправном стању, у складу са прописима.
2. Реализацију ове одлуке пратиће Веће Градске општине
Обреновац и Управа Градске општине Обреновац – Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове.
3. Одлука се доставља: директору и Надзорном одбору
ЈКП „Топловод” Обреновац, Већу градске општине, Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове и Одељењу за инспекцијске послове Управе Градске општине Обреновац и архиви.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-185, 6. новембра 2020. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 6. новембра 2020. године, сходно члану 29. став 1.
тачка 3. члану 41. став 1. тачка 5. и став 3. члану 42. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и одредбама Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова
за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 27/20),
а на основу члана 24. став 1. тачке 32. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) на предлог
председника градске општине, донела је
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 6. новембра 2020. године, на основу члана 24. става 1. тачке 30. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2
и 144/19 – исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊA ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
I. Утврђује се да је са 2. септембром 2019. године престао
мандат члановима Комисије за именовањa директора јавних
и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац, образоване и именоване Решењем Скупштине градске општине VII-01 бр. 020-139 од 2. септембра
2016. године и VII-01 бр. 020-9 од 24. фебруара 2017. године
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 9/17) и то:
1. др Обраду Исаиловићу, председнику;
2. Милану Марошанину, члану;
3. Бојану Пешићу, члану;
4. Томиславу Бугарски, члану;
5. лицу на функцији председника Надзорног одбора јавног, односно јавно комуналног предузећа за које се спроводи изборни поступак именовања директора, променљиви
члан.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-175, 6. новембра 2020. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац бр. VII-01 бр.
020-101 од 2. октобра 2020. године, врши се допуна тако што
се у тачки I став 2. речи „и 29. чланова” замењују речима” и
31. члан”.
У истој тачки, ставу 3. алинеји четвртој, врши се допуна
са тачкама „30” и „31” са два нова члана Штаба тако да гласе:
„30. Драган Младеновић, члан Већа Градске општине
Обреновац и
31. Алекса Ивошевић, члан Већа Градске општине Обреновац”.
II. У свему осталом решење бр. VII-01 бр. 020–101 од 2.
октобра 2020. године остаје непромењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-177, 6. новембра 2020. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 6. новембра 2020. године, на основу члана 34. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
15/16 и 88/19) и члана 24. става 1. тачке 30. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О OБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И
ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
I. Образује се Комисија за спровођење јавног конкурса
за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа
чији је оснивач градска општина Обреновац (у даљем тексту: Комисија).
II. Комисија има председника и четири члана и чине је:
1. др Обрад Исаиловић, неуропсихијатар из Обреновца,
председник Комисије;
2. Милан Марошанин, дипломирани машински инжењер из Обреновца, члан;
3. Бојан Пешић, специјалиста гинекологије и акушерства из Обреновца, члан;
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4. Томислав Бугарски, дипломирани правник Управе
Градске општине Обреновац, члан;
5. лице на функцији председника Надзорног одбора јавног, односно јавнoг комуналног предузећа за које се спроводи
изборни поступак именовања директора, променљиви члан.
III. Задатак Комисије је да спроводи изборни поступак
за избор и именовање директора свих јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
Комисија ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спровести изборни
поступак у оквиру кога ће сачинити ранг листу свих кандидата а потом ранг листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата и записник о изборном поступку, након чега ће ранг-листу за именовање са записником о
изборном поступку доставити Већу Градске општине Обреновац ради припреме и утврђивања предлога акта о именовању који ће бити достављен Скупштини Градске општине
Обреновац ради доношења акта о именовању.
IV. Комисија се образује на период од три године.
V. Ово решење доставити: члановима Комисије, јавним
и јавним комуналним предузећима у којима се врши именовање директора и архиви.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-176, 6. новембра 2020. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 6. новембра 2020. године, на основу члана 121.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20), члана 3. став 4. Правилника о општинском савету родитеља („Службени гласник РС”, број 72/18),
члана 24. став 1. тачка 49. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 102. Пословника
Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 102/16 – пречишћен текст и 121/19), на
предлог директора установа са подручја градске општине
Обреновац, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА УСТАНОВА СА
ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. Образује се Савет родитеља установа са подручја градске општине Обреновац (у даљем тексту: Савет).
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У Савет се именују:
установа

представник
родитеља

заменик представника
родитеља

1. ПУ „Перка Вићентијевић”
Обреновац

Марија Павловић

Маја Ћебић

2. ОШ „Ј. Ј. Змај” Обреновац

Горан Јовановић

Мира Стојановић

3. Прва обреновачка ОШ Обреновац Драгана Пејић

Мирјана Миљић

4. ОШ „Посавски партизани”
Обреновац

Душица Белић

Славица Додацки

5. ОШ „Јефимија” Обреновац

Ксенија Олујић

Глорија Дулић

6. ОШ „14. oктобар” Барич

Драган Стефановић Љиљана Јакшић
Дрндаревић

7. ОШ „Дражевац” Дражевац

Биљана Мијатовић

Снежана Живанић

8. ОШ „Грабовац” Грабовац

Љубица Синђелић

Милица Гвозденовић

9. ОШ „Живојин Перић” Стублине

Марко Грчић

Марија Карић

10. ОШ „Никола Тесла” Скела

Данијела Стојановић Александар Марковић

11. ОШ „Љ. Аћимовић” Обреновац

Бранка Томашевић

12. Гимназија у Обреновцу

Мирјана Нешковић

Милка Марковић

13. Техничка школа Обреновац

Раде Ћебић

Симеун Радишић

14. Пољопривредно-хемијска школа
Обреновац

Драгана Десанчић

Наташа Поповић

Слађана Карић

Председника и заменика председника Савета бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова Савета.
Председник, заменик председника и чланови Савета послове из своје надлежности обављају без накнаде.
II. Задаци Савета су да:
– даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и
безбедности деце, односно ученика у градској општини;
– учествује у утрђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
– прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне
искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији градске општине;
– пружа подршку савету родитеља свих установа на територији градске општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
– заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања,
васпитања, безбедности и добробити на територији градске
општине;
– сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
– обавља и друге послове у вези са образовањем и вапитањем на територији градске општине.
III. Служба Управе Градске општине Обреновац задужена
за скупштинске послове и прописе обавља административно
техничке послове потребне за рад општинског Савета.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-174, 6. новембра 2020. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – –
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2021. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о одржавању чистоће у посебно насељеним местима градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Туристичко-културног центра Градске општине
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2020/2021. године– – – – – – –
Решење о допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац – –
Решење о утврђивању престанка мандата члановима Комисије за именовања директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Савета родитеља установа са подручја градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – –
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